
 С Т А Н О В И Щ Е 

От проф. Соня Колева Тончева, дм 

Директор на Филиал Шумен, МУ – Варна 

Председател на Национален съвет по качество към БАПЗГ 

Член на Научното жури, съгласно Заповед на Ректора на Медицински 

университет Варна. 

Относно: Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен 

„Доктор” в област 7 „Здравеопазаване и спорт”; професионално направление  7.4, 

Обществено здраве 7.1., научна специалност „Управление на здравните грижи”.  

Въз основа на заповед No Р-109-292 от 09.10.2015г.,  на Ректора на Медицински 

университет - Варна съм определена да дам становище относно дисертационния труд 

на тема: РОЛЯ  НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА В ЕКИПА ЗА КОМПЛЕКСНА 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПСИХИЧНО БОЛНИ, за присъждане на ОНС „Доктор“ на 

Даниела Константинова Драганова - асистент в Русенски университет „Ангел Кънчев“ , 

Факултет Обществено здраве и здравни грижи , докторант на самостоятелна подготовка 

към Катедра „Здравни грижи” в Медицински университет - Варна. Научен 

ръководител: проф. Соня Тончева, дм.  

Представени са всички необходими документи, предвидени в Закона за развитие 

на академичния състав в Република България, Правилника към него и Правилника за 

развитие на научния съства в Медицински университет - Варна.  

    

1. Оценка на актуалността на темата 

В световен мащаб, психичните проблеми са на път да станат  втората най-

голямата заплаха за здравето до края на следващото десетилетие.  На съвременното 

ниво на развитие на психиатрията, в условията на деинституционализация  на 

психично-здравните услуги и повишени възможности за контрол на симптомите на 

психичните разстройства   все по-актуален става проблемът, свързан със 

социализацията на пациентите. Съвсем актуално е подходила ас. Даниела Драганова 

търсейки не само резултати от проведеното оригинално изследване на проблема 

засягащ «обективните» количествени и качествени  характеристики на социалното 

функциониране, но и придобиващите все по-голямо значение субективни 

преживявания  от живота (физическо, психично и социално функциониране) и 

благополучие, получили определението „качество на живот“.   Практически е засегнат 

относително нов аспект от изучаването на психично болните в социален план. 

Авторката изяснява ролята на медицинската сестра в екипа като координатор на 

здравните грижи за пациентите, насочвайки вниманието върху необходимостта от 

промяна в отговорността за дейностите по рехабилитацията в рамките на психо-

социалната рехабилитация.  Ас. Даниела Драганова е потърсила възможности за 

разрешаването на част от проучените проблеми, изхождайки от богатата си 

осведоменост по проблема, а също възприемайки проблема в по – широкото му 

социално – медицинско измерение.  

Задълбоченото и мащабно проучване, проведената експериментална работа и 

приложената методология предоставят резултати, които биха били полезни при 

разработване и актуализиране на национални и регионални политики в областта на 

комплексната рехабилитация на психично болни, както и изясняване на участието на 

медицинските сестри в процеса и тази възможност засилва актуалността на избрания за 

проучване и анализиране проблем. 



2. Оценка на резултатите 

Дисертационният труд съдържа 152 стандартни страници  и е структуриран в 

5глави. Онагледен е с 55 таблици, 11 фигури и съдържа 4 броя приложения. Цитирани 

са 164 литературни източници, от които 73 на кирилица, 48 на латиница и 43 интернет 

източника. Ас. Даниела Драганова е определила ясно целта на дисертационния труд и 

са поставени шест задачи за постигането й. Формулирани са четири работни хипотези.  

Методиката за сформиране на извадката е основана на  психичното заболяване 

на пациентите, ползване на социална услуга в общността и услуга – резидентен тип и 

пациенти от отделения за активно лечение на психиатрични лечебни заведения, 

проучено е и мнение на специалисти. В  проучването  са обхванати 389 респондента, 

разпределени в  4 групи. Детайлно в табличен вид са представени 6 – те етапа на 

научното проучване, като са посочени  място, съответно с приложения 

инструментариум и броя на обхванатите респонденти. 

 Надеждно са подбрани методите на научното проучване (исторически, 

документален, социологически, експериментален), които гарантират достоверност на 

получените резултати.  

Проведеното изследване и сравнение между качество на живот на болни с 

психически и поведенчески разстройства от социалните услуги  и болни с периодична 

стационарна терапия, показват по-висока удовлетвореност от качеството на живот на 

болните от социалните услуги  в сравнение с групата на болни от отделенията. 

Пациентите от социалните услуги имат по-малка продължителност на хоспитализации 

– средно 34,18 дни годишно за разлика от пациентите, ползващи активно лечение по 

време на изследването – 55,78 дни годишно. 

Според проученото мнение на анкетираните специалисти участието  на 

медицинската сестра в мултидисциплинарния екип за психосоциална рехабилитация се 

счита като абсолютно необходимо (87%). Участието на медицинска сестра в екипите за 

ПСР се свързва с качествена грижа за пациентите си (81,8%).Дейностите на 

медицинската сестра мултидисциплинарния екип се определят като традиционни 

(изпълнение назначенията на лекаря) и нетрадиционни. Към втората група спадат 

участие в оценка и план за грижи на пациентите (66,2%),  участие в психосоциалната 

рехабилитация според компетенциите (60,4 %) и водене на случай (30,5%). Авторката 

чрез получените резултати оценява напредъкът в разбирането за ролята на 

медицинската сестра в екипа за психосоциална рехабилитация, тъй като в групата на 

специалистите участват и лекари , психолози и ерготерапевти.  

Медицинските сестри, включени в проучването споделят необходимост от 

професионално усъвършенстване чрез специализация по психиатрично сестринство 

(84%) или специализирано обучение на медицинските сестри в екипите за 

психосоциална рехабилитация на болни с психически и поведенчески разстройства 

(69,2%). 

Интересен е подходът на авторката да проведе експериментална работа като  

апробира  собствено разработената, изготвена и  приложена с консултативната помощ  

на психолог, психиатър и ерготерапевт, Програма “Развитие и поддържане на социални 

умения и придобиване на навици за здравословен начин на живот“. 

Ас. Д. Драганова проучва мнението на пациентите, отнасящо се до  качеството 

на живот и качеството на медицинска грижа чрез анкетна карта № 3, която дублира 

част от въпросите от анкетна карта № 1 и се попълва след прилагане на  програма за 

“Развитие и поддържане на социални умения и придобиване на навици за здравословен 

начин на живот“ за проследяване на настъпилите промени в качество на живот, 

удовлетвореност, отношение към заболяването на пациентите. Подходът още веднаж 



доказва колко важна е ролята на медицинската сестра, оказваща психо – социална 

рехабилитация и по какъв начин се променя качеството на живот на хората с психични 

заболявания. 

От изследователска гледна точка интерес представлява анализът по избраните 

критерии за качество на живот и ролята на медицинската сестра в екипа за ПСР, 

проучена чрез отношението и преценка на пациентите. 

На базата на коректно проведеното проучване ас. Д. Драганова прави изводи, 

обособени в две групи: Изводи, свързани с качество на живот на изследваните лица 

и Изводи, свързани с проучване сред специалисти, които са ясно  и изчерпателно 

формулирани.  

Направени са детайлни препоръки, които се основават на доказаните с научното 

проучване резултати, точно адресирани към институции и структури, имащи 

отношение към проблема за психосоциална рехабилитация на болни с психически и 

поведенчески разстройства. Особено внимание заслужава препоръката по отношение 

на обучението към Университетите в Р България, отнасяща се до разработване на 

магистърска програма „Мениджмънт на психиатричните грижи“ за обучение на 

медицински сестри. С оглед подобряване на психо – социалната работа интерес 

представляват препоръките към Центровете за психично здраве, засягащи  въвеждането 

на сестрински процес в практиката на лечебните и социални заведения за болни с 

психични и поведенчески разстройства  и специфична документация отразяваща 

дейността на медицинската сестра. 

 

3. Оценка на приносите  

Резултатите от научното проучване,  формулираните изводи и препоръки очертават 

приноси с теоретично и  приложно значение.  

 Приноси с теоретико – познавателно значение  

1.За първи път в България е изследвано качеството на живот на болни с психически и 

поведенчески разстройства, включени във вътреболнична и извънболнична 

психосоциална рехабилитация и е проучена ролята на медицинската сестра в 

комплексната рехабилитация. 

2. Изследваното качеството на живот на пациентите с психични и поведенчески 

разстройства може да послужи като основа за изработване на национална стратегия за 

превенция на социалното изключване на БППР.   

3.Установените възможности на медицинската сестра да участва в изготвянето на 

оценката и плана за грижи, биха могли да послужат за оптимизиране на Наредба №1 на 

МЗ от 8 февруари 2011 година за  професионалните дейности, които медицинските 

сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти 

могат да извършват по назначение или самостоятелно. 

 Приноси с приложно значение 
1. Разработена е програма  „Развитие и поддържане на социални умения и обучение за 

здравословен начин на живот“, предназначена за психосоциална рехабилитация 

на болни с психически и поведенчески разстройства 

2. Проведен е екперимент, с което Програмата е апробирана и се доказва нейната 

приложимост в извънболничната психосоциална рехабилитация. 

3. Програмата може да послужи за супервизия при изпълнение на дейности по 

психосоциална рехабилитация, предвидени в стандарт „Психиатрия“. 

Разработеният дисертационен труд е  достатъчен по обем и може да се разглежда 

като актуална научна работа с важни теоретични и практически приноси. Високо 

оценявам неговата оргиналност, както и задъбоченият анализ и считам, че той трябва да 



бъде представен пред институциите, към които авторката отправя препоръки, както и 

да намери място в различни научни форуми и списания за представяне на 

констатациите и резултатие, свързани с един толкова важен проблем, отнасящ се до 

психо – социалната работа и ролята на медицинската сестра за подобряване качеството 

на живота на психично болните.  

Приемам представеният автореферат, който в структурно отношение представя 

съществените моменти от разработения дисертационен труд. Нямам  критични 

бележки. Ас. Д. Драганова покрива  напълно пpиетите от MУ- Варна изисквания за 

присъждане на образователна и научна степен „Доктор”. 

 

4.Лични впечатления 

Познавам лично докторантката и считам, че натрупаният административен и 

практически опит, както и преподавателските ѝ умения са създали възможност да бъде 

подбран актуален за страната проблем, разработването на който обогатява 

психиатричното сестринство у нас. Владеенето на три чужди езика, непрекъснатото 

обучение в престижни образователни институции у нас са дали възможност тя да оцени 

правилно чуждия опит за работа с психично болни, както и съществуващата реалност в 

страната ни и на тази основа, да предвиди някои промени и да даде препоръки относно 

един толкова важен проблем. Работата ѝ като експерт към Министерство на 

здравеопазването и Национален център по обществено здраве и анализи и Експерт по 

оценка и акредитация на лечебни заведения също в значителна степен допринася за 

критичния поглед на докторантката към изследвания проблем във всичките му аспекти. 

Инициативна, отзивчива и коректна ас. Драганова притежава много добри умения за 

работа в екип и способност за вземане на самостоятелни и съгласувани решения, 

ориентирани към постигане на максимален ефект. Комуникативните ѝ умения, 

стремежът към постигане на резултати и високата ѝ мотивация за работа са 

отличителни черти, които я правят добър и коректен професионалист и изследовател.  

В заключение: Въз основа на професионалното развитие, научните и учебно-

преподавателски постижения  и съобразявайки се с критериите на Закона за развитие на 

академичния състав в Република България, Правилника към него и Правилника за 

развитие на академичния състав в МУ - Варна, давам положително становище и 

убедено предлагам на уважаемото Научно жури докторантката ас. Даниела 

Константинова Драганова да придобие ОНС „Доктор” по научната специалност  

„Управление на здравни грижи”. 

 

 

09.10.2015г. Гр. Варна        

         

проф. Соня Тончева, дм 


